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§ 45
Information resultat öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet
2014. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna information om Öppna Jämförelser – Trygghet och säkerhet till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet.
Rapporten är den sjunde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
tillsammans med samverkande myndigheter publicerar indikatorer inom området trygghet
och säkerhet. I rapporten presenteras den allmänna utvecklingen samt värden för
indikatorerna på kommunnivå.
Med Öppna jämförelser hoppas SKL kunna bidra till att utveckla området trygghet och
säkerhet. Årets rapport har som tema ”Medborgarnas uppfattningar och förväntningar”. I
rapporten presenteras ett antal temaindikatorer inom detta område.
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§ 46
Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. KS 2015-64

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta ”Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun” enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Förslag till Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun daterat 2014-12-09
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har ett behov av en säkerhetspolicy, vars syfte är att ge en fingervisning om
hur och i vilken omfattning säkerhetsarbetet ska bedrivas i kommunens verksamheter.
Genom den ska man kunna bilda sig en uppfattning om vad som i kommunen anses vara en
skälig nivå för säkerhetsarbetet inom olika områden. Säkerhetspolicyn ska tydliggöra
ansvarsfördelningen och underlätta det fortsatta säkerhetsarbetet.
Ekonomi
Policyn kommer inte att påverka kommunens ekonomi, utan är ett förtydligande i vilken
omfattning man ska arbeta med en fråga vi redan bär ansvar för.
Övervägande
Kommunen har i flertal olika dokument genom åren konsekvent tryckt på och uttalat ett
behov av att kommunen ska uppfattas som en trygg och säker kommun att bo och vistas i.
Eftersom lagstiftningen i flera fall när det kommer till säkerhetsarbetet kan bedömas som
godtycklig råder det stora variationer i hur och i vilken omfattning säkerhetsarbetet bedrivs
i de olika verksamheterna. För att kunna ge kommunens verksamheter råd och hjälp i
säkerhetsfrågorna – ihop med gällande lagstiftning och gällande försäkringskrav – finns ett
behov av att få en tydlighet i på vilken nivå säkerhetsarbetet ska bedrivas.
Säkerhetspolicyn i sig är tänkt att ge upphov till flera riktlinjer som tydligt ska peka på var
ansvaret ligger, hur det är fördelat samt omfattning. Policydokumentet tydliggör
förbättringsområden och behovet av konkreta mål. Det lyfter fram att Falkenberg ska
upplevas som en trygg och säker kommun och dessutom ska det ge möjlighet till mätbara
mål.
Yrkande och beslut
Tore Holmefalk (C) yrkar på att orden ”...för att uppnå redundans” stryks från sista
punkten under rubriken Mål i policyförslaget. Per Svensson (S) instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.
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§ 47
Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds
Industriområde. KS 2014-468

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för försäljning av fastigheten Falkenberg Faktorn 7 till AB
Eastpeak.
Beslutsunderlag
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Förslag till köpekontrakt med AB Eastpeak – upprättat av SBK 2015-02-13
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 2015-02-13
Sammanfattning av ärendet
CTT Byggkonsult AB har inkommit med förfrågan om att förvärva kommunal mark för att
bygga nya lokaler och anläggningar åt kunder till dem inom Ågårds industriområde. AB
Eastpeak är ett bolag som CTT vill använda för att utveckla och samordna byggnationen
inom den mark som förvärvas. De kunder som CTT har kontakt med är främst företag
inom hantverksbranchen men även företag knutna till energiutveckling finns
representerade.
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett köpekontrakt för fastigheten Faktorn 7 som är en
obebyggd industritomt, om 16 375 kvm, belägen utmed Skreavägen inom Ågårds
industriområde. Köpekontraktet innebär att AB Eastpeak köper området för 2 475 000 kr
med tillträdesdag den 1 juni 2015. Fastigheten belastas av ledningsrätt för ren- och
spillvattenledningar som ägs av FAVRAB. Köparen har tagit del av ledningsrätten och
accepterar att den belastar fastigheten. I övrigt innehåller överenskommelsen sedvanliga
villkor.
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller en intäkt i form av köpeskillingen för marken under år 2015.
Efter avdrag av eventuella bokförda värden innebär det en vinst i kommunens resultat för
2015.
Övervägande
Den av kommunfullmäktige beslutade taxan vid försäljning av industrimark inom Ågårds
industriområde är delad. För den del, Ågård Väster, som har bra skyltläge, är taxan 250
kr/kvm. För övriga delar, Ågårds Öster, är taxan 120 kr/kvm. Faktorn 7 är belägen inom
den del Ågårds industriområde som benämns Ågård Väster.
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Köpeskillingen för Faktorn 7 är dock nedsatt mot den av kommunfullmäktige beslutade
taxan. Detta på grund av att ledningsrätten för Favrabs ren- och spillvattenledning starkt
begränsar byggrätten av fastigheten. Köpeskillingen för den övre delen av fastigheten som
har bra skyltläge mot allmän väg 767 är beräknad efter 250 kr/kvm. Köpeskillingen för den
nedre delen av fastigheten, mot Skreavägen, som är starkt begränsad av ledningsrätten är
nedsatt till 60 kr/kvm. Ledningsrätten är 8-12 meter bred och går tvärs över tomten vilket
framgår av bilaga 2 i köpekontraktet. Inom ledningsrätten får ingen byggnation ske men
ytan kan användas för parkering eller som körytor. Även el- och telestationer på
angränsande mark och gasledning medför viss begränsning av utnyttjandet av tomten.
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§ 48
Optionsrätt av kommunal mark för utökning av FAVRAB:s
fastighet på industriområdet Smedjeholm. KS 2015-31
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Medge upplåtelse av optionsrätt till Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB på
anvisad kommunal mark till 2019-12-31.
Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse rörande hemställan om optionsrätt från Falkenberg Vatten och
Renhållnings AB – inkommen 2015-01-27.
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2015-01-28
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB (FAVRAB) har inkommit med hemställan om
optionsrätt för ca 20 000 kvm mark för att ha möjlighet att utöka sin intilliggande fastighet
Stafsinge- Arvidstorp 3:81. Optionsrätten vill FAVRAB ska gälla till 2019-12-31. Marken
som föreslås ägs av Falkenbergs kommun och är detaljplanelagd som verksamhetsmark.
(Svetsaren 2 mfl-ligger inom Smedjeholms industriområde).
Stadsbyggnadskontoret föreslår att optionsrätten beviljas. Marken ligger inom
Smedjeholms industriområde där taxan vid försäljning är för närvarande satt till 120
kr/kvm av kommunfullmäktige. Därutöver tillkommer för köparen kostnader för
fastighetsreglering, bygglov, anslutningsavgifter va-el-tele m.m.
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§ 49
Köp av fastigheten Tröinge 6:96. KS 2015-50

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för köp av fastigheten Tröinge 6:96 av Hytorc Power Systems
AB
Beslutsunderlag
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Förslag till köpekontrakt för Tröinge 6:96- upprättat av SBK 2015-01-26
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 2015-02-06
Sammanfattning av ärendet
Hytorc Power Systems AB köpte fastigheten Tröinge 6:96 av Falkenbergs
Näringslivsbolag (FNAB) år 2008. Köpeskillingen för fastigheten, detaljplanelagd som
verksamhetsmark, var 5 miljoner kr. Syftet med köpet var att bygga nytt och flytta sin
verksamhet som ligger nere på Smedjeholms industriområde. Hytorc har dock ändrat sina
planer och vänt sig till kommunen med frågan om återköp av fastigheten som ännu idag är
obebyggd.
Stadsbyggnadskontoret ser ett värde i att återköpa fastigheten då den ligger i ett bra
skyltläge mot E6:an. Kommunen har inte mycket planlagd industrimark till salu i sådant
läge. Stadsbyggnadskontoret föreslår därav att fastigheten Tröinge 6:96 köps tillbaka.
Köpekontraktet innebär att kommunen köper tillbaka fastigheten för 5,2 miljoner kr.
Fastigheten är 26 380 kvm stor och tillträdesdagen är satt till den 15 april 2015. I övrigt
innehåller köpekontraktet sedvanliga villkor.
Ekonomi
Falkenbergs kommuns kostnader för inköp av fastigheten Tröinge 6:96 läggs som ett
bokfört värde på fastigheten och belastar inte kommunens resultat 2015. Det påverkar inte
kommunens resultat förrän det år som kommunen väljer att sälja fastigheten. Då avräknas,
den vid det tillfället aktuella, köpeskillingen mot det bokförda värdet.
Övervägande
Köpeskillingen är satt till 5,2 miljoner kronor vilket är 200 000 kronor mer än vad Hytorc
köpte fastigheten för år 2008. Detta för att kompensera de faktiska utlägg som Hytorc haft
för fastighetsköpet (fastighetsbildningskostnad, avgift pantbrevsuttag samt
lagfartskostnad). Ingen värdestegring av fastigheten har godkänts i samband med
återköpet.
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Fastigheten Tröinge 6:96 belastas av ledningsrätt för va-ledningar som till viss del
begränsar byggnationen av fastigheten. Samma belastning fanns dock redan när Hytorc
köpte fastigheten av FNAB år 2008.
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§ 50
Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs
kommun. KS 2014-353

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Upphäva detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet).
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-02-17
Samrådsredogörelse, daterad 2015-02-17
Detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet), Falkenberg
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2014-11-04 §257 (beslut ang uppdrag, bakgrund mm)
Bakgrund
Begäran om upphävande av gällande detaljplan för vindkraft i havsområdet utanför
Falkenberg, Kattegatt, inkom hösten 2014 från Favonius AB. Bolaget har rådighet för
uppförande av vindkraftspark inom havsområdet. Tillståndsprövning enligt Miljöbalken
pågår och bolaget föreslog att detaljplanen upphävs för att åstadkomma en anpassning till
gällande lagstiftning.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04 § 257 uppdra åt stadsbyggnadskontoret att
utarbeta och samråda kring förslag till upphävande av detaljplanen. Samråd har genomförts
och de synpunkter som inkommit har sammanställts och kommenterats i en
samrådsredogörelse, daterad 2015-02-17.
Ekonomi
Arbetet med upphävandet av detaljplanen bekostas fullt ut av Favonius AB, enligt tecknat
avtal.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanen upphävs.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag.
Claes-L Ljung (M) yrkar avslag på stadsbyggnadskontorets förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.
Reservation
Claes-L Ljung reserverar sig mot beslutet.
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Anteckning
Georgia Ferris (KD) och Lars Fagerström (FP) uttalar sin avvikande mening till
protokollet.
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§ 51
Detaljplan för Vessige 2:6 – Avrapportering av
granskningsskede, förslag till revideringar –
Antaganden. KS 2013-323

KS

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Revidera planförslaget för Vessige 2:6 i enhetligt med granskningsutlåtande upprättad
2015-02-24
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta planförslaget för Vessige 2:6
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, daterat 2015-02-17
Orienteringskartor
Planbeskrivning för Vessige 2:6, 2014-11-03, reviderad 2015-02-17, koncept för
antagandehandlingarna
Plankarta för Vessige 2.6, 2014-11-03 reviderad 2015-02-17, koncept för
antagandehandlingarna
Granskningsutlåtande, daterat 2015-02-17
Till kommunstyrelsens behandling av planärendet föreslås koncept till
antagandehandlingarna enligt ovan utgå och beslutsunderlaget istället kompletteras med:
- Planförslag, antagandehandlingarna (plankarta och planbeskrivning). Reviderade
enligt arbetsutskottets beslut 2015-02-24.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2013-12-10 § 343 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
detaljplanearbete för Vessige 2:6. Syfte med arbetet har varit att ändra nuvarande
markanvändning från Allmänt ändamål (A) till Bostäder (B). Planförslag har utarbetats och
samråtts, enligt reglerna kring s.k. enkelt planförfarande.
Planförslag, upprättat 2014-11-03, har varit föremål för samråd mellan 12 november – 10
december 2014. En samrådsredogörelse med inkomna synpunkter samt
Stadsbyggnadskontorets förslag till revideringar finns upprättad.
Planförslag upprättat 2014-11-03, reviderat 2015-01-20, har varit föremål för utställning
mellan den 26 januari – 9 februari 2015. Inkomna synpunkter under granskningen finns
samlade i ett granskningsutlåtande, daterat 2015-02-17, där kommentarer och förslag till
revideringar återfinns i sin helhet. Under granskningskedet har totalt fyra skrivelser
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inkommit. Inkomna synpunkter har berört ledningar inom fastigheten, förtydligande
angående riktlinjer för takkupor samt tillgänglighetsaspekten. Som följd föreslås följande
komplettering:
-

-

Tillägg till planbeskrivningen under punkt 6.6 (Teknisk försörjning) att byggnad,
anläggning, upplag samt ändring av marknivå inte får uppföras eller ske närmre än
tre meter från ledningen utan medgivande från berörd ledningsägare. Vidare får
träd ej planteras inom ett avstånd på tre meter från aktuell ledning.
Komplettering till plankartan och planbeskrivning att takkupor får uppföras oavsett
högsta våningsantal.
Förtydligande rörande tillgänglighetsaspekten under punkt 6.2 (Bebyggelse) i
planbeskrivningen.

Ekonomi
Planavtal har tecknats mellan kommunen och fastighetsägaren, där fastighetsägaren står för
100 % av plankostnaderna.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget revideras i enlighet med
granskningsutlåtandet och att planförslaget därefter överlämnas till kommunstyrelsen för
antagande.
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§ 52
Ändring av detaljplan för anpassning till busstation i
Ullared. KS 2012-152

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ny detaljplan inför ombyggnaden av
Ullareds busstation.
2 Ge ett eventuellt planförslag högsta prioritet i planprioriteringslistan.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 15, 2015-01-28
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har gjort en uppdragsbegäran om upprättande av ny detaljplan inför
ombyggnaden av Ullareds busstation. De skriver att ny detaljplan bör upprättas inför
ombyggnaden av Ullareds busstation p.g.a. att nuvarande detaljplan innehåller felaktigt
handelsområde där det förut bedrevs kioskhandel samt allmänplatsmark som bör ändras
från park till lokalgata.
Ekonomi
Intern kostnad för ändring av detaljplan ryms inom projektbudget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 53
Nämndernas verksamhetsplaner 2015. Dnr KS 2015-59

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna att nämndernas verksamhetsplaner har överlämnats till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Nämndernas verksamhetsplaner 2015
Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska som ett led i kommunens planerings- och uppföljningsprocess upprätta en
verksamhetsplan för 2015, vilken ska utgå från de fastställda budgetramarna för 2015.
Samtliga nämnder har fattat beslut om verksamhetsplaner för 2015, vilka överlämnas till
kommunstyrelsen för information.
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§ 54
Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför
uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionärens förslag att kollektivavtal ska vara ett krav för företag som utför
uppdrag åt kommunen.
2 Förvaltningar och kommunala bolag ska vid kommande upphandlingar överväga
möjligheten att, om det finns särskilda skäl, ställa krav på att företag som utför uppdrag
åt kommunen ska uppfylla vissa arbetsrättsliga villkor enligt ett representativt
kollektivavtal.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Christina Johansson (S) om kollektivavtal ett skallkrav i Falkenbergs kommun
för extern utförare 2014-08-11
Tjänsteskrivelse från upphandlingsavdelningen 2014-09-08
Yttrande från socialnämnden 2014-11-28
Kommunstyrelsen 2015-01-13 § 28
Tjänsteskrivelse från upphandlingsavdelningen 2015-02-18
Sammanfattning av ärendet
Motionären föreslår att kollektivavtal ska vara ett krav när kommunen lägger ut uppdrag
till externa utförare. Förslaget motiveras med att avsaknaden av krav på kollektivavtal
leder till lönedumpning inom exempelvis hemtjänsten.
Upphandlingsavdelningen har yttrat sig i ärendet. Att, i samband med upphandling, ställa
krav på att en leverantör ska ha, eller måste teckna, kollektivavtal är inte tillåtet. Det är
dock möjlighet att ställa krav på vissa arbetsrättsliga villkor. Villkoren i ett svenskt
kollektivavtal kan göras gällande för ett kontrakt som utförs av leverantörer med säte i
Sverige, under förutsättning att kravet är tydligt, förutsebart och preciserat. Krav på att
leverantören skall uppfylla ”kollektivavtal eller motsvarande villkor” måste preciseras och
ersättas av tydligt ställda krav. De krav som ställs skall avse anställningsvillkor, såsom
exempelvis minimilön, arbetstid, arbetsmiljö och semester. Potentiella leverantörer skall ha
möjlighet att visa att villkoren i allt väsentligt uppfylls utan att vara bunden av något
kollektivavtal och den upphandlande myndigheten måste kunna följa upp och kontrollera
att kraven följs.
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Att besluta att kommunen ska ställa arbetsrättsliga villkor i samtliga tjänsteupphandlingar
är ett stort steg att ta. Det skulle vara resurskrävande och förutsätta mycket goda kunskaper
inom ett stort antal olika kollektivavtal. Kanske finns det dock ett färre antal avtalsområden
där man redan idag anser att det finns särskilda skäl att ställa krav på arbetsrättsliga villkor.
Detta skulle till exempel kunna vara för att tjänsten är personalintensiv och/eller att den
bedrivs i en bransch där man anser det vara extra viktigt att säkerställa goda arbetsvillkor
Socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Socialnämnden har i gällande avtal en skrivning
om att utföraren som arbetsgivare är ansvarig för att gällande lagar, författningar och
kollektivavtal iakttas. Detta krav övervägs att förändras och bli tydligare vad gäller vilket
eller vilka arbetsrättsliga krav som avses inför ny upphandling. Av de 16 entreprenörer
som socialnämnden idag har avtal med är det tre som inte har tecknat kollektivavtal.
Ekonomi
Kommunstyrelseförvaltningens förslag medför i sig inga ökade kostnader för kommunen.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionärens förslag om krav på kollektivavtal
hos företag som utför uppdrag åt kommunen avslås. Samtidigt anser förvaltningen i att det
är av vikt att säkerställa en väl fungerande marknad. Med anledning av detta föreslår
förvaltningen att förvaltningar och kommunala bolag vid kommande upphandlingar ska
överväga möjligheten att, om det finns särskilda skäl, ställa krav på att företag som utför
uppdrag åt kommunen ska uppfylla vissa arbetsrättsliga villkor enligt ett representativt
kollektivavtal.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Per Svensson (S) yrkar på att första beslutspunkten som lyder ” Avslå motionärens förslag
att kollektivavtal ska vara ett krav för företag som utför uppdrag åt kommunen” stryks
samt att orden ”...om det finns särskilda skäl...” i andra beslutsmeningen stryks.
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. Claes-L Ljung
instämmer i Tore Holmefalks yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 55
Resursjobb i Falkenberg. KS 2014-38
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen om resursjobb till protokollet.
Beslutsunderlag
Utförligt underlag och förslag till Resursjobb modell Falkenberg bifogas samt Payoff
utvärdering av projektet Resursjobb i Sigtuna kommun.
Sammanfattning av ärendet
Arbetslösheten har under en längre tid varit relativt stor i Sverige som helhet. Falkenberg
har inte varit något undantag. I början av 2014 lämnade Dahn Persson (S) och Jan Dickens
(S) in en motion om att kommunen skall inrätta resursjobb för arbetslösa.
Kommunfullmäktige biföll motionen och gav kommunstyrelsen och socialnämnden i
uppdrag att utreda behovet och förutsättningarna för att erbjuda arbete istället för bidrag till
arbetslösa personer i Falkenbergs kommun. Utredningen skulle vara klar i oktober
2014.(KF 2014-06-24 § 103)
Begreppet ”resursjobb” har funnits i olika variationer under de senaste årtiondena. I detta
sammanhang handlar det dock om att kommunen skall inrätta tillfälliga arbeten för
personer som får försörjningsstöd från kommunen, då man inte har någon annan inkomst.
Utredningen fick i uppdrag att identifiera vilka personer som idag får försörjningsstöd,
identifiera vilka arbetsplatser som skulle kunna vara lämpliga för dessa personer, samt göra
en kostnadsberäkning av vad det skulle kosta att erbjuda arbetsmarknadsklara personer
anställning istället för bidrag.
Ekonomi
Kommunens totala anställningskostnad för projektet Resursjobb på tre år är 23,2 milj.
Fami föreslår att medlen från kontot för försörjningsstöd och från balanskontot för tidigare
överskott för introduktionen av nyanlända flyktingar, får användas för att kunna genomföra
projektet. En utförlig ekonomisk kalkyl för projektet bifogas i underlaget till Resursjobb.
Övervägande
Arbetslöshet och utanförskap är ofta kostsamma för en kommun, dels utifrån minskade
skatteintäkter men också ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även om
Arbetsförmedlingen spår lägre arbetslöshet och ökad sysselsättning de kommande åren,
kommer konkurrensen om jobben att vara stor, det är då främst vissa utsatta grupper som
kommer att ha stora svårigheter att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Flera
kommuner i Sverige har prövat med att visstidsanställa personer som under lång tid varit
arbetslösa, utan rätt till A-kassa och beroende av försörjningsstöd och resultatet har varit
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mycket lyckat. Att ha ett arbete är otroligt viktigt, inte minst ur den sociala aspekten samt
för att öka självkänslan. Att arbeta istället för att få bidrag ger ett värdigare liv.
Resursjobb i Falkenberg får ses som en lönsam social investering som syftar till att
underlätta inträdet på arbetsmarknaden och minska bidragsberoende inte minst hos
gruppen föräldrar där risken för att barnen i dessa familjer själva blir beroende av
ekonomiskt stöd i vuxen ålder är hög, en koppling som forskning tydligt visar på.
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§ 56
Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i
Sverige. KS 2015-66

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Teckna avtal med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande
ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn.
2 Teckna avtal med Migrationsverket om mottagande för asylsökande ensamkommande
barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn.
3 Uppdra åt socialnämnden att ta emot 20 asylsökande ensamkommande barn samt 13
ensamkommande barn med uppehållstillstånd, PUT.
4 Ge socialnämnden i uppdrag att samordna och genomföra mottagande av
ensamkommande flyktingbarn.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2006 skall boendet för ensamkommande barn tillhandashållas av kommuner.
Motivet till detta är att kommunens vana och kompetens vid arbete med barn i behov av
samhällets stöd tas bäst tillvara med ett kommunalt huvudmannaskap för boende,
utbildning och annan sysselsättning.
Falkenbergs kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla
boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn samt ensamkommande barn med
permanent uppehållstillstånd, PUT. Falkenbergs kommun tar enligt avtal emot
asylsökande barn över 16 år.
Antalet asylsökande per år i Sverige har mer än fördubblats sedan år 2011. Ett stort antal
människor är på flykt i Europas direkta närområde. Den mest betydande förklaringen är att
det pågående kriget i Syrien har utvecklats till en av världens största flyktingkatastrofer i
modern tid.
Migrationsverket vidhåller sin tidigare bedömning att kriget i Syrien sannolikt kommer att
fortsätta under de kommande två åren. Antalet asylsökande kommer att vara jämförelsevis
mycket högt både år 2015 och år 2016. Någon snabb avmattning är inte heller att vänta
under åren efter. De mycket stora variationerna i antalet asylsökande kan antas att fortsätta
vilket är viktigt att både förstå och ta hänsyn till i planeringen.

20 (23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-24

Prognos för ensamkommande barn och unga. Prognosintervallet för ensamkommande barn
och unga för år 2015 är 7 000 – 8 600. Planeringsantagandet justeras från 8 000 till 7 800.
Justeringen beror på att planeringsantagandet för antalet asylsökande totalt ligger lägre än
vid föregående prognos och då antalet eritreanska asylsökande bedöms bli färre. Prognosen
för år 2016 ligger på 6 500 – 8 600. Planeringsantagandet är 7 400.
Falkenbergs kommun föreslås medverka i detta arbete och utöka verksamheten för
anordnande och mottagande av ensamkommande flykting barn och teckna nytt avtal med
Migrationsverket.
Ekonomi
Kommuner får ersättning av staten för mottagande av ensamkommande barn såväl under
tiden de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehållstillstånd.
Den årliga grundersättningen är 500 000 kronor per kalenderår. Kommuner erhåller
dessutom ersättning per dygn per överrenskommen plats. Kommunen kan även söka
ersättning för betydande extraordinära kostander vid exempelvis omhändertagande av barn
enligt LVU.
Övervägande
Den första januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande för att ge
Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för
ensamkommande barn. Genom lagändringen kan alla kommuner anvisas för att ta emot
ensamkommande barn oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot
ensamkommande barn eller inte. I förberedelsearbetet har verket samarbetat med
länsstyrelserna och fört dialog med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och i delar Barnombudsmannen.
Fördelningstal för Falkenbergs kommun för 2015 är 20 asylsökande ensamkommande
barn. Kungsbacka kommun, 35 asylplatser, Laholms kommun, 14 asylplatser, Halmstads
kommun skall teckna avtal om 37 asylplatser, Varbergs kommun skall teckna avtal om 27
asylplatser och Hylte kommun skall teckna avtal om 7 asylplatser. Detta innebär ett
sammanlagt fördelningstal om 140 asylplatser för Hallands län.
Falkenbergs kommun bör teckna nytt avtal med Migrationsverket för att bemöta den nya
lagändring och därmed säkerställa ett professionellt bemötande vid anordnande och
mottagandet av ensamkommande barn som av Migrationsverket anvisas till Falkenbergs
kommun.
Yrkande
Dahn Persson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 57
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
m.fl. lagar. KS 2014-232

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2014-12-31 har lämnats.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-01-28 § 23 med rapport avseende ej verkställda beslut per
2014-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till
Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer rapportera gynnande
biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även
kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 58
Information om nytt intranät. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna information om kommunens nya intranät till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 17 februari har Falkenbergs kommun ett nytt intranät. Kommunstyrelsens
arbetsutskott informeras om förändringar och nya funktioner.
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